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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності» віддзеркалює профіль майбутнього спеціаліста, озброюючи його основами 

теорії та практики в застосуванні методології та методики наукових досліджень, способів 

їх організації, а також економічних та організаційно-фінансових засад управління 

інтелектуальною власністю у вітчизняній і світовій практиці. 

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного мислення, оволодіння 

теоретичними концепціями проведення наукових досліджень, практичне їх застосування у 

своїй дослідницькій роботі та розуміння концептуальних основ інтелектуальної власності. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з 

питань методології й методики наукових досліджень та основ інтелектуальної власності. 

Навчальна дисципліна забезпечує формування ряду фахових компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК13. Здатність до постановки задач кількісного аналізу та математичного 

моделювання процесів ринкової економіки. 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем. 

ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і працювати в команді.
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ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень. 

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально- 

економічними системами. 

ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

 
 

Тема 

Години 

(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

 
 

Результати навчання 

 
 

Завдання 

 

Оці- 

нюва 

ння 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Поняття 

науки та наукового 
дослідження. 

2/2 Розуміти місце 

дисципліни у фаховій 

підготовці. Знати основні 

поняття та категорії науки 

та наукового дослідження. 

Володіти методологією 

наукових досліджень. 

Вміти працювати з 

вітчизняною та 

зарубіжною науковою 

інформацією, аналізувати 

отримані результати та 

ефективно застосовувати 

сучасні інформаційні 

технології й 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у наукових 

дослідженнях та в 

професійній діяльності. 

Виконання 

практичних 

завдань до 

кожної теми 

в elearn. 

 

15 

Тема 2. Методологія 

наукових 

досліджень. 

 

4/4 

 

15 

Тема 3. Робота з 

науковою 

інформацією. 

2/4  

20 

Виконання 

самостійної 

роботи в 
elearn. 

 

10 

Виконання 

самостійної 

роботи в 
elearn. 

 

10 

Тест до модуля 1   30 

Разом за змістовим 

модулем 1 

   100 

Модуль 2 

Тема 4. Методика 

наукових 
досліджень. 

2/2 Володіти методикою 

наукових досліджень, 

використовувати сучасні 

інформаційні технології, 

методи та прийоми 

дослідження економічних 

та соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Обґрунтовувати вибір 

методів і підходів для 

розв’язування 

теоретичних і прикладних 

Виконання 

практичних 

завдань до 

кожної теми 

в elearn. 

10 

Тема 5. Загальні 

вимоги та правила 

оформлення 

науково-дослідної 
роботи. 

2/2 10 

Тема 6. 

Рецензування та 

підготовка наукових 

матеріалів до 

публікацій. 

2/2 10 



Тема 7. 

Інтелектуальна 

власність як право 

на результати 

творчої діяльності 
людини. 

3/2 завдань наукових 

досліджень, проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Знати загальні вимоги й 

правила оформлення, 

рецензування та 

підготовки наукових 

матеріалів до публікацій і 

застосовувати їх у своїх 

дослідженнях та в 

професійній діяльності. 

Розуміти концептуальні 

основи інтелектуальної 

власності та її захисту, 

вміти ефективно 

застосовувати ці знання у 

науковій та професійній 

діяльності. 

 10 

Тема 8. Захист прав 

інтелектуальної 

власності 

3/2  10 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

10 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

10 

Тест до модуля 2   30 

Разом за змістовим 
модулем 2 

    

100 

Всього за 

навчальну роботу 

0,7· (RЗМ 1 + RЗМ 2 ) 

RНР = ------------------------------ 
2 

 

70 

Підсумкова атестація (екзамен) 30 

Всього за курс R ДИС = R НР + R АТ 100 

http://www.bookz.com.ua/23/01.htm
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається 

із дозволу лектора, за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових 

контрольних робіт та екзаменів заборонені. Користування 

мобільними пристроями допускається лише з дозволу викладача під 

час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. 

Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій 

повинні мати коректні текстові посилання на використані 

інформаційні джерела. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально в дистанційному режимі (в онлайн формі 
за погодженням із деканом факультету і лектором курсу). 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 

Оцінка національна за результатами складання 

екзамену 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 


